Biarkan orang datang ke stadion
dan bergembira.

Selama Anda melihat pola bermain tertentu,
semua orang bisa bermain.

Ambil bola, perlakukan bola dengan baik.
Biarkan bola jadi teman Anda.

Saat mereka menonton kami bermain,
semua orang gembira.

Mereka pulang dengan tertawa.

Kalau Anda bisa tertawa dan gembira,
itu salah satu hal terpenting.

Johan Cruyff adalah enigma sepak bola.

Bukan hanya melewati bek seakan mereka tak ada di sana, dia juga mengecoh mereka.

Seperti matematikawan di lapangan,
dia selalu menemukan sudut lain.

Selalu ada dimensi lain
dalam permainannya.

Dia punya kombinasi sempurna
kecerdasan dan keahlian.

Dia sangat cerdas dan berpandangan menyeluruh terhadap permainan.

Tidak banyak pemain
yang punya kemampuan itu.

Ada beberapa,
tapi dia ada di tingkatan lain.

Dia pemain gesit
dengan kemampuan luar biasa.

Ketajaman pandangannya sensasional.

Dia menjadikan sepak bola karya seni. 

Johan mewakili modernitas.
Semangat untuk menang.

Dia istimewa.

Di Watergraafsmeer, di timur Amsterdam,
Johan Cruyff dibesarkan pada tahun '50-an.

Rumahnya dekat dari Stadion Ajax lama,
yang sesuai untuk anak berbakat.

Namun, ada sejumlah momen sulit
bagi si bintang muda.

Ayah saya wafat saat saya 12 tahun.

Ayah tiri saya mengurusi lapangan Ajax.

Ibu saya bekerja di sana.

Di sela-sela waktu sekolah, dari pukul 12.00
sampai pukul 14.00 untuk makan siang,...

...saya pergi ke sana.
Itu seperti rumah kedua saya.

Dia belajar di jalanan.
Seperti saya.

Sebagian besar pemain Ajax
berasal dari jalanan.

Dia tinggal 500 meter dari stadion.
Dia bocah biasa.

Dia bocah Amsterdam tulen.

Dia pria Amsterdam tulen.

Saya di lapangan, dan dia di belakang saya.

Dia menendang bola pada pelatih.

Dia selalu belajar dan bermain
dengan anak-anak lain.

Dia teman cilik dari semua pemain.

Mereka lebih besar.

Mereka membimbing saya
dalam hal baik dan buruk.

Kalau permainan saya bagus
dan saya terlalu banyak bicara..

"Diam, atau kau dipecat."

Sang pemain muda bak anak ajaib.

Cruyff membuat debut di usia 17 tahun,
mencetak gol di pertandingan pertama.

Meraih ketenaran setara orang-orang
yang dilihatnya sebagai figur ayah.

Mereka pemain tim utama.

Tentu saja, mereka menjadi idola
para pemain muda.

Di saat yang sama,
saya bertemu mereka setiap hari.

Waktu saya masuk ke tim utama,
orang bertanya, "Apa kau gugup?"

Saya tidak gugup. Saya sering masuk
ke kamar ganti sejak kecil.

Itu berjalan alami dan otomatis.

Tahun 1966, Ajax mendominasi
Liga Belanda.

Mereka memenangkan Eredivisie
dibantu penyerang tengah muda mereka...

...yang mencetak 25 gol
dalam 23 pertandingan.

Pertama-tama, kami punya tim bagus
saat itu.

Ada banyak pemain bagus,
dan saat itu saya masih egoistis.

Saya tahu kapan harus mencetak gol.
Kontrol saya amat gesit,...

...karena itulah yang harus saya lakukan seumur hidup.

Kalau tidak, saya takkan masuk
ke tim utama.

Cukup mudah mencetak gol-gol itu.
Itu masa terbaik dari kualitas saya.

Dia fantastis. Dia cerdas.
Dia tahu bola akan ke mana.

Dia melihat semuanya dan dia bisa bermain
di posisi mana pun dalam tim.

Tahun 1960-an adalah masa merintis
bagi Ajax.

 Rinus Michels dan timnya yang berbakat
mengembangkan gaya bermain yang cair.

Sistem yang kelak dielu-elukan
sebagai "Total Football".

Dengan suasana sekolah,
lewat metode dan ketelitian,...

...Michels menjadi pemimpin, dihormati
anak buah yang memerhatikannya.

Dalam diri Cruyff,
Michels memiliki pemain sempurna...

...untuk mewujudkan idenya ke dalam aksi
di lapangan. Dia menjadi bintang Ajax.

Tapi, kadang Johan Cruyff pun
harus dibikin tahu diri.

Pelatih Michels bilang, "Dilarang merokok."

Kami pulang latihan naik mobil.
Setelah 200 meter, dia menghentikan mobil.

Dia melinting rokok
dan mengisapnya setelah latihan.

Kami harus berlatih lari di hutan.
Saya benci berlari.

Kami suka merokok di belakang pohon
sampai mereka lewat.

Suatu hari saya merokok saja
dan pelatih ada di balik pohon.

Dia bilang pada saya, "Besok libur.
Kau berlatih, karena itu tak bisa diterima."

Saya datang ke sana pukul 07.00,
lalu pelatih datang.

Dia naik mobil dan masih berpiama.
"Ini terlalu dingin, terlalu pagi, dah."

Dia berbalik dan pulang lagi.
Saya di sana seperti orang bodoh.

Apa pun yang terjadi di balik layar
di Amsterdam, Michels dan Cruyff sukses.

Tahun 1969, Ajax berhasil maju
ke final Piala Eropa melawan AC Milan.

Kami lolos ke final pertama Piala Eropa.

Saat itu melawan Milan di Madrid.
Kami kalah.

Mungkin karena kami belum berpengalaman.

Tapi, Anda harus melewati tahap ini.
Anda harus belajar dari situ.

Periode hebat dimulai tahun 1971.

Malam cerah London di Stadion Wembley,
tanggal 2 Juni 1971.

Itu menjadi momen menentukan pertama
bagi Johan Cruyff dan klub Ajax-nya.

Itulah awal dari era Ajax. Setelah klub
seperti Real Madrid dan Benfico berkuasa,...

...kompetisi Eropa sekarang didominasi
klub kecil dari timur Amsterdam.

Saat itu Ajax masih dibenahi.
Klub amatir.

Saya rasa hanya ada 20 orang pengurus.
Mereka tak punya direktur.

Ada presiden klub, lalu orang-orang
yang menanganinya di waktu luang.

Setahun kemudian pada 1972, 
Ajax bersiap untuk final lainnya.

Kali ini dengan pelatih baru,
Stefan Kovacs.

Ajax melawan Internazionale
di Stadion De Kuip, Rotterdam.

Di babak kedua,
Cruyff menghabisi klub Italia itu.

Saya tahu ke mana pun saya berlari,
ada orang yang menjaga saya.

Saya menunggu momen, tetap waspada
untuk melakukan apa yang harus dilakukan.

Kalau saya bergerak, mereka akan bereaksi.
Saya harus mencetak gol dengan sundulan.

Dua gol Cruyff membuahkan
Piala Eropa kedua bagi Ajax.

Kini mereka dalam periode
kesuksesan fenomenal.

Tak pernah ada keraguan
siapa bintang utamanya.

Johan terlahir sebagai pemimpin.

Dia tenaga penggerak bagi Ajax
dan tim nasional.

Dia selalu punya kemampuan itu,
dan itu sangat penting bagi Ajax.

Johnny Rep mencetak gol tahun 1973
yang mengalahkan Juventus di Beograd.

Tiga kali berturut-turut bagi Ajax
dan Johan Cruyff.

Itu prestasi hebat, karena tak banyak klub yang melakukannya.

Kami termasuk klub grup terpilih
di Eropa.

Saya bermain 7 atau 8 tahun dengannya.

Kami memenangkan Piala Eropa tiga kali bersama-sama.

Dia yang terbaik.

Namun, ini terakhir kalinya Cruyff
memegang Piala Eropa sebagai pemain.

Meskipun dielu-elukan,
di balik layar ada masalah.

Artinya, sang bintang Ajax harus pindah.

Tak ada disiplin dari pemilik klub.
Tak seorang pun.

Dari presiden ke pemain, dari pemain
ke pelatih, dari pelatih ke sini.

Sayang sekali. Semestinya mereka
bisa bertahan beberapa tahun lagi.

Anda bisa marah. Itu yang saya lakukan,
dan berusaha mengatasi keadaan.

Tapi, itu nyaris mustahil
setelah ketiga piala ini.

Tahun 1973, sang Pemain Eropa Tahun Ini,
Pemain Terbaik Dunia saat itu,...

...memilih pindah ke Barcelona.

Bagi Barcelona, kedatangan Cruyff
dan pengaruhnya adalah mukjizat.

Saat Johan tiba di Barcelona, 
klub mengalami periode aneh.

Meskipun kami bermain baik
dan punya pemain bagus,...

...kami tidak memenangkan apa pun.

Saat Cruyff datang, bagaikan Ledakan Besar
di dunia sepak bola.

Sungguh berdampak besar pada tim.

Perubahannya bukan mundur
dan melihat yang lain,...

...tapi keluar dan berusaha menang,
dan menang.

Saat itu Barcelona punya pemain bagus.

Tapi, mereka tidak berpikir seperti itu.

Begitu mereka berpikir seperti itu,
tim menjadi sangat bagus.

Saat itu, Barcelona belum menjadi Juara Liga
selama 14 tahun.

Klub dan kota itu perlu penyelamat.

Saya ingat semuanya
sejak hari pertama dia datang.

Barcelona nomor 2 dari bawah.
Pertandingan pertama melawan Granada.

Kami menang 4-0
dan Johan mencetak dua gol.

Kami tak kalah sekali pun
sampai menjadi juara.

Liga '73 - '74 itu adalah kenangan terbaik
masa kecil saya.

Itu sensasional.

Itu musim penuh momen sensasional,
seperti gol Cruyff melawan Atletico Madrid.

"Gol Setan", kata orang Katalan, yang mengingat musim itu karena banyak hal.

Saya ingat golnya ke gawang Atletico Madrid
dan kemenangan 5-0 di Bernabeu...

...saat kami bermain melawan More
dan Deportero.

Real Madrid melawan Barcelona di Bernabeu mungkin pertandingan paling termasyhur...

...yang dimainkan Cruyff untuk Barcelona.

Fantastis bagi saya sebagai pemain
untuk melawan Madrid.

Itu hal amat besar.
Pertama, main di Bernabeu.

Lalu, Anda lihat, kami bermain bagus sekali.

Barcelona tidak hanya bermain bagus,
tapi juga menang 5-0.

Bagi kami yang cukup beruntung
untuk main di tim itu,...

...kami mengenang pertandingan itu selamanya.

Situasi mulai berubah di Spanyol.

Orang mulai bisa mengungkapkan
pendapat politik mereka.

Hasil pertandingan seperti itu melawan tim
seperti Madrid di tanah mereka sendiri...

...menimbulkan kehebohan di seluruh Eropa.

Hampir semua orang Katalan melihatnya
sebagai kemenangan simbolis atas Madrid.

Saat itu Spanyol masih di bawah kediktatoran 
Franco, masa sulit khususnya bagi Katalonia.

Sesudahnya, bila Anda tinggal di sini,
Anda melihat perbedaan...

...antara Katalonia dan Franco saat itu.

Apa artinya bagi mereka untuk memiliki pemain terbaik di Eropa saat itu,...

...karena mereka memberi saya
Bola Emas beberapa kali.

Mereka paham telah main
lebih baik daripada Madrid.

Tahun 1974 juga tahun Piala Dunia.

Belanda tiba di Jerman Barat dengan Cruyff,
Pemain Terbaik Dunia saat itu,...

...dan reputasi sebagai "bangsa sepak bola".

Tahun '69, '70, '71, '72, '73.
Semua musim panas ini.

Tim Belanda selalu masuk 
ke final Piala Eropa.

Lalu, semua orang sadar,
"Kita harus membela nama besar."

"Kita mendominasi Eropa selama 5 tahun.
Mustahil kita tampil seperti orang bodoh."

Tapi, Belanda takkan seperti orang bodoh.
Bintang seperti Johan Neeskens,...

...Johnny Rep dan Cruyff sendiri
akan memastikannya.

Itu bukan soal tekanan,
tapi lebih merupakan tanggung jawab.

Michels memberi bantuan besar, karena menyusun organisasi di luar lapangan.

Saya menyusunnya di dalam lapangan.

Sekali lagi, kerja sama Cruyff dan Michels.
Mereka bekerja sama di Ajax dan Barcelona.

Dengan tim Belanda, mereka membawa
Total Football ke Piala Dunia.

Semuanya tumbuh alami
dari kemampuan dasar.

Tak ada yang bisa menciptakan gaya ini
secara sadar.

Kami punya bek penyerang,
gelandang yang bermain ke penjuru.

Semua orang menyerang.
Akhirnya ini disebut Total Football.

Saat melawan Swedia, Cruyff membuat gerakan yang menegaskan talentanya.

Perlu beberapa detik untuk melewati bek,...

...tapi sejak itu kita membicarakan
"putaran Cruyff".

Dalam latihan atau waktu luang,
saya tak pernah melakukan trik.

Saya melihat sesuatu dan melakukan itu.
Itu spontan.

Saya melihat lawan dan harus melewatinya.
Saya melakukannya saja.

Saat melawan Argentina, Cruyff mencetak gol pertamanya di turnamen itu.

Mesin oranye menghimpun kekuatan,
tapi tantangan terbesar masih ada.

Pertandingan besarnya melawan Brazil,
Juara Dunia.

Itu pertandingan yang menjadi 
pusat perhatian semua orang.

Kami bukan hanya mengungguli Brazil,
tapi mengungguli dengan sepak bola terbaik.

Kami bermain sepak bola dengan cinta,
dan itu melawan Brazil.

Setelah 65 menit, Cruyff mencetak gol pamungkas pada aksi flamboyan Belanda.

Belanda lolos ke final.

Mereka akan melawan
tuan rumah Jerman Barat,...

...tapi mereka tiba di Stadion Olimpiade Muenchen dengan percaya diri.

Kami tahu kami jauh lebih baik.
Kami tidak takut sama sekali.

Itu awal yang luar biasa
untuk final Piala Dunia.

Cruyff membawa bola
dan menembus pertahanan Jerman.

Dia mendapat tendangan penalti.

Johan Neeskens mengegolkannya.

Belanda unggul sebelum satu pun 
pemain Jerman menyentuh bola itu.

Kami tahu tim Jerman selalu sulit.

Itu salah satu kualitas mereka,
mentalitas mereka.

Mereka seperti itu sampai akhir.

Jerman melawan.
Mereka juga mendapat tendangan penalti.

Paul Breitner mengegolkannya.

Reaksi Jerman tak berhenti di sana.
Menjelang istirahat mereka unggul.

Kali ini lewat Gerd Mueller.

Saya rasa kami bermain
terlalu percaya diri.

Kami melewatkan peluang bagus.

Kami bermain bagus,
tapi detailnya tidak ada.

Anda melihat terlalu banyak detail kecil.

Salah satunya mencetak gol.

 Cruyff dan tim Belanda
yang merebut imajinasi banyak orang...

...berakhir sebagai finalis yang kalah.

Kami senang sekali di sana.
Sayangnya, kami tidak menang di final.

Kami seperti lupa kami harus menang.
Itu memalukan.

Seperti saya bilang, mungkin kami
terlalu percaya diri. Itu ungkapan bagus.

Mungkin dalam hati dia kecewa, tapi tim itu berkesan abadi dalam sepak bola Belanda.

Cruyff dan timnya tahun 1974
menjadi inspirasi generasi berikutnya.

Saya mulai dengan Cruyff.
Dia bagaikan godfather sepak bola Belanda.

Saat saya berumur 10 tahun
dan bermain di jalan,...

...menonton TV dan melihat Van Hanegem, Jansen, Krol, Neeskens dan Cruyff.

Bagi saya, itulah generasi hebat Belanda.

Dia menginspirasi kami,
generasi muda Belanda.

Kami ingin bermain seperti dia.

Merasa semakin tertekan
dengan sepak bola internasional,...

...Cruyff memutuskan itulah
Piala Dunia terakhirnya.

Keluarganya juga nyaris diculik.

Saya memutuskan berhenti
pada tahun 1978.

Saya tidak bilang sebulan
atau dua bulan sebelumnya.

Saya bilang 4 atau 5 tahun sebelumnya.

Saya tidak datang ke Piala Dunia '78 juga,...

...karena ada masalah di rumah.

Orang-orang menyerang kami.

Saya bilang, waktu saya tidak tepat.

Mari kita menenangkan diri.

Tahun 1974, Cruyff menjadi Pemain Eropa Tahun Ini untuk ketiga kalinya...

...selagi terus menjadi bintang Barcelona.

Bagi banyak orang, dia pemain paling berpengaruh yang pernah dimiliki klub itu.

Johan merevolusi kota dan negara ini.

Dia mengubah Barcelona dan Katalonia,
karena semasa di sini...

...dia mengubah sepak bola
menjadi karya seni.

Johan inovatif dan membawa angin segar.
Dia memberi perasaan luar biasa.

Dan, dia menyentuh banyak orang.

Setelah lima tahun di Barcelona, 48 gol
dan 143 kali main,...

...Cruyff pensiun singkat dari sepak bola,
tapi tidak pergi dalam waktu lama.

Saya ke Amerika Serikat.
Itu pengalaman hebat.

Saya belajar banyak hal di sana,
terutama manajemen dan sejenisnya.

Perhatikan Johan Cruyff menampilkan keanggunan dan kelihaian.

Keanggunan dan kelihaian
pemain sepak bola terhebat saat ini.

Dia memotong gerakan bek ke arah kiri,
dan mencetak gol dengan kaki kiri.

Terima kasih. Johan Cruyff dan Chris Danger
mencetak lima dari tujuh gol malam ini.

Semoga beruntung di play-off/
Terima kasih/Kembali ke Utah.

Setelah kontrak dengan Los Angeles Aztecs
dan Washington Diplomats,...

...Cruyff merasa sudah waktunya
untuk pulang.

Dia membuat kepulangan spektakuler
untuk Ajax saat melawan Haarlem.

Ada banyak keraguan tentang dirinya.
Dia sudah tua, bagaimana kemampuannya?

Di babak pertama
dia mencetak gol luar biasa.

Itu salah satu momen paling membanggakan
bagi saya.

Teman sekelas dan banyak orang
melihat ayah saya bermain.

Dia menampilkan aksi itu.
Bagi saya, itu momen menakjubkan.

Masih banyak momen menakjubkan,
termasuk operan termasyhur ini.

Dia mencetak 14 gol dalam 36 pertandingan 
di kontrak Ajax keduanya.

Tapi, mungkin kejutan terbesar 
saat dia beraksi di tim Feyenoord.

Mencetak gol di gawang bekas timnya.

Sebagai kepala pelatih Ajax, dia meraih
Piala Winners Eropa tahun 1987...

...dengan gol dari muridnya,
Marco van Basten.

Saat dia menjadi kepala pelatih Barcelona,
karier Cruyff telah sempurna.

Perlu waktu, kerja dan kekuatan di dalam
untuk mencapai apa yang Anda inginkan.

Bukan hanya cara kami bermain
dengan Belanda, dengan Ajax.

Saya rasa Anda bisa punya peluang
untuk berbuat sama di sini.

Itulah yang Anda capai.

Di Barcelona, Cruyff menyusun tim
untuk bermain sesuai yang dia inginkan.

Mereka menyebutnya "El Dream Team".
Mereka juga mengalahkan Real Madrid 5-0.

Barcelona memberi Cruyff kesempatan
guna mempraktikkan falsafah sepak bolanya.

Anda punya contohnya
dalam Dream Team yang terkenal.

Mereka menjadi juara berturut-turut.

Johan dan gagasan klub ini tak terpisahkan.
Mereka sinonim satu sama lain.

Mungkin prestasi terbaik Cruyff
dalam keterlibatannya dengan Barcelona...

...adalah saat memenangkan Piala Eropa
tahun 1992.

Ronald Koeman mencetak gol 1-0 dalam kemenangan atas Sampdoria di Wembley.

Klub itu nyaris 100 tahun
tak pernah memenangkannya.

Kami bukan hanya menang,
cara kami menang juga penting.

Mereka tidak bilang, "Kalian menang,"
tapi, "Kami senang menontonnya." 

Menikmati menonton permainan Barcelona
jauh lebih penting dari sekadar menang.

Bahkan kini kehidupannya
masih di seputar olahraga.

Institut Johan Cruyff untuk Studi Olahraga
punya cabang di seluruh dunia.

Membantu atlet membangun
karier masa depan mereka.

Yayasan Cruyff membantu anak-anak
yang tak berpeluang unggul dalam olahraga.

Saya juga gembira.
Banyak hal yang mereka capai.

Anda melihat mereka dan tak melihat kekurangan mereka, hanya mata mereka.

Itu hal yang menyenangkan.
Indah sekali.

Saya beruntung bisa berbuat sesuatu
untuk anak-anak ini.

Semuanya berawal di lapangan sepak bola
di Amsterdam.

Tapi, saat Cruyff bermain
di pertandingan terakhirnya,...

...dia bisa dibicarakan sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa.

Menurut saya, dia salah seorang legenda
yang namanya akan selalu dibicarakan...

...bersama Pele dan Maradona.

Yang lain hanya manusia biasa.
Kita datang dan pergi.

Johan Cruyff, Maradona, Pele, Eusebio.

Mereka semua pemain fantastis.

Tapi, Johan yang terhebat.

Anda bisa bangga dengan itu.
Anda pasti bangga.

Dari tahap bangga itu,
jangan terlalu sering dipikirkan.

Karena, Anda bisa besar kepala.

Saya hanya punya karier fantastis
yang bagi saya sangat menyenangkan.

